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„Armata este a doua şcoală a naţiunii”

A face educaţie, este un mod de a acţiona pe 
baza unor principii valorizatoare care imprimă 

funcţionalitate şi structură demersului educativ. Demersul educativ şi acţiunea 
educaţională stau la baza formării exponenţilor ce urmează a trece printr-un proces 
educaţional. Demersul educativ porneşte întotdeauna de la anumite intenţii, trebuinţe 
sau aspiraţii ale factorilor implicaţi în procesul de educare. Pornind de la aceşti factori 
implicaţi în procesul intructiv-educativ sunt urmărite idealurile, scopurile şi obiectivele 
educaţionale care trebuie atinse de-a lungul procesului educaţional.

Scopurile şi obiectivele educaţionale trebuiau atinse şi în cadrul procesului instructiv-
educativ militar, proces de formare a ostaşului român, a cadrelor militare inferioare 
şi superioare, prezente în armata română. Atunci când discutăm despre România 
antebelică sau interbelică şi despre tânăra armată a acesteia, putem afirma cu tărie ca 
rolul educaţiei militare a fost unul imperios necesar, dezvoltând o armată care cu puţine 
decenii înainte cunoştea apetitul succesului, prin obţinerea independenţei pentru tânărul 
stat român. Chiar dacă succesul obţinut de către armata română a fost unul răsunător în 
toată Europa, pregătirea acesteia nu era una deosebită din punct de vedere al procesului 
educaţional militar, însă bazele organizării militare au fost sădite încă din vremea lui 
Cuza şi accentuate prin tenacitatea, rigurozitatea şi experienţa principelui şi ofiţerului 
german Carol I.

Într-o situaţie liniştitoare, noul suveran al României îşi pune în aplicare opera 
reformelor sale, printre care şi cele referitoare la armată. Încep o serie de lucrări pentru 
fortificarea capitalei, este dată în 1898 Legea pentru organizarea Marinei Militare, în 
1908 o altă lege privind organizarea armatei, si foarte important este înfiinţată Şcoala 
Superioară de Război care avea rolul de a forma ofiţeri de stat major. Iată o grĳă – putem 
spune a ofiţerului german – de a crea ofiţeri, persoane abilitate, instruite şi educate, care 
trebuiau să aibă pe viitor rolul de educatori, de a forma viitorii ostaşi ai ţării. Grĳa pentru 
educaţia militară este prezentă încă de la începuturile armatei române moderne, cu un 
scop bine definit acela de a educa viitorul militar român într-o manieră naţionalistă, 
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patriotică, cu puternice accente moralizatoare, atât în şcolile normale, gimnazii şi 
institutele militare, cât şi direct în cadrul serviciului militar o dată cu încorporarea 
militarului.

Înfăptuirea operei educative, mai ales în cadrul unei armate aflate în continuă formare, 
trebuia făcută atât pe timp de pace, cât şi pe timp de război şi se adresa naţiunii, masa 
populaţiei unei ţări, etnică şi omogenă şi care este rezervorul de unde puterea armatei îşi 
procură materialul de primă căpetenie – omul. Omul este partea şi forţa vie, conştientă, 
pe care se sprĳină celelalte elemente ale pregătirii de război. Armata a dobândit prin 
capacităţile sale organizare şi pricepere rolul de a instrui din punct de vedere tehnic 
şi a educa din punct de vedere moral, lăsând în rolul altor organizaţii şi instituţii ale 
statului preocuparea educaţiei morale naţionale şi patriotice, cu scopul de a îi uşura pe 
instructorii militari, cât şi pe tinerii recruţi.1

Studiul de faţă se doreşte a fi o cercetare asupra modului în care educaţia militară 
formează caracterele ostăşeşti, într-o perioada fragilă a armatei române moderne, cum 
este realizată aceasta, cui îi este adresată, cum se împarte aceasta, care sunt beneficiarii şi 
beneficiile acesteia. Pentru realizarea acestor obiective am apelat la scrierile unor autori de 
specialitate, specialişti ai domeniului militar, gradaţi ai armatei române precum: general 
R. Scărişoreanu, colonel Titus Carapancea, dr. general-maior în retragere Constantin 
Atanasiu, maiorul Cocoş I. Valeriu, Marin Ştefănescu, maiorul D. Nicolescu, general I. E. 
Florescu, Constantin Savopol, State Leonte, general R. Scărişoreanu. Eseuri, studii, păreri, 
îndrumări, discursuri şi tratate, toate converg spre aceeaşi demonstraţie şi anume rolul pe 
care l-a avut educaţia militară atât pentru formarea caracterelor umane, cât şi ostăşeşti.

Rostul unei armate moderne este nu doar acela de a forma luptători hotărâţi pentru 
război, ci şi acela de a forma cetăţeni pentru patria şi naţiunea de care aparţin. Armata este 
datoare să intervină acolo unde necesităţile sociale se regăsesc, să împiedice tulburările 
sociale, să lupte pentru distrugerea adversarului, trebuie înzestrată cu mĳloace de 
apărare, de rezistenţă, instruită şi înarmată cu voinţa de a învinge. Pentru îndeplinirea 
rolului său atât educativ, cât şi tehnico-tactic ea are nevoie de ofiţeri, subofiţeri, instructori 
şi soldaţi.2

Deprinderile despre patrie, despre cultul acesteia, despre spiritul militar, eroi şi 
cultul eroilor, nu se formează propriu-zis în armată, ci se bazează pe aportul unor 
instituţii şi implicarea acestora mult mai timpurie, precum familia, şcoala şi biserica. 
Până la formarea aptitudinilor şi calităţilor militare, până la aflarea noţiunilor premilitare, 
copilului, adolescentului, tânărului, îi trebuie insuflate sentimente naţionaliste, patriotice, 
morale, de către familie, şcoală sau biserică. Fiecare dintre aceşti factori are un rol decisiv 
în formarea ca om, ca viitor ostaş al patriei, insuflându-i dorinţa de cunoaştere a ţării, 
a istoriei naţiunii sale, trecutul glorios al eroilor şi credinţa lor străbună nestrămutată.

1 General R. Scărişoreanu, Pregătiri asupra educaţiunei morale în legătură cu pregătirea de războiu, 
Tipografia Cavaleriei, Sibiu, 1939, p. 53. 

2 Cocoş I. Valeriu, Îndrumări pentru educaţia în armată, Imprimeria Fundaţiilor Culturale Regale, 
Bucureşti, 1934, pp. 3-5.
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Datorită acestor factori, dragostea de patrie putea fi considerată o adevărată poruncă 
dată de Dumnezeu, iar această mare dragoste poartă denumirea de cultul patriei, pentru 
care se cere multă pregătire a sufletului, şcoala având rolul pregnant şi hotărâtor în acest 
fel de pregătire. Patria este ţara părintească şi ea are mai multe însemnări. Este ţara cu 
tot avutul său pământesc sau sufletesc, pe care am primit-o moştenire de la înaintaşii 
noştri, pentru ca împreună să ne facem datoria şi să ne aflăm fericirea. Este locul în care 
s-au născut şi au trăit strămoşii noştri şi care au muncit şi au trudit pentru a ei mărire 
şi strălucire, pentru a cărei apărare au luptat, au pătimit şi au murit. Este locul unde 
am crescut, aerul pe care l-am respirat, drumurile şi potecile umblate, grădina unde 
ne-am jucat, biserica unde ne-am închinat, este şcoala, locul copilăriei noastre, văile şi 
dealurile cu flori, este locul întregului neam, iar cea mai mare datorie este să ne iubim 
ţara şi neamul. Este o datorie a statului să ne înveţe cultul patriei, dar este şi de datoria 
noastră să receptam aceste lucruri.3

Menirea armatei este de a garanta liniştea pe care o ţară trebuie să o aibă, de a păzi 
graniţele şi de a duce război în afara acestora, dar şi de a continua şi completa educaţia 
cetăţeanului, caracterizat de cele trei calităţi ale sufletului: inteligenţa, sensibilitatea şi 
voinţa, care intervin în orice fel de acţiune şi lucrează încontinuu. Ea a mai fost numită 
şi Şcoala Naţiunii4 , căci prin ea s-au perindat generaţii întregi, formaţi ca ostaşi şi cetăţeni 
ai ţării. Între 7 şi 14 ani, pregătirea culturală, patriotică, naţională se face în şcoală, de 
la 18 până la 21 de ani se face pregătire prin instrucţia premilitară, între 21 şi 23 de ani 
are loc pregătirea militară educaţională prin executarea serviciului militar activ, iar 
până la 50 de ani, orice om valid al naţiunii are datoria de a răspunde la chemarea unui 
posibil război.5

Potenţialul de luptă al unei armate nu este numai efectivul uman, materialul tehnic 
de luptă, procedeele şi planul de acţiune, ci şi partea componentelor lăuntrice, de suflet 
ale ostaşilor educaţi precum voinţa, sentimentul patriotic, conştiinţa cauzei pentru care 
luptă, responsabilitatea faţă de viitorul ţării. Marele câştig oferit de armată nu este atât 
şcoala de instruire a tinerilor, cât faptul că ea este un aşezământ de cultură, ca şcoală de 
educaţie, ea are sarcina primordială de a forma umanistă a ostaşului în special pentru 
apărarea patriei, ceea ce e mai mult decât instruire.6 Aşadar, mi-aş permite să insist puţin 
asupra acestor calităţi ale sufletului văzute prin prisma militarilor de carieră. Pornind 
de la simplul fapt că psihologia este ştiinţa care se ocupă cu cunoaşterea intimă a felului 
de a gândi, a simţi şi a acţiona a omului, că este ştiinţa care ne face să pătrundem în 
mecanica facultăţilor şi funcţiilor sufletului omenesc, se pot concluziona câteva aspecte 
cu privire la cele trei facultăţi primordiale ale sufletului: inteligenţa sau cunoaşterea, 
sensibilitatea sau simţirea şi voinţa sau activarea.

3 Marin Ştefănescu, Şcoala şi cultul patriei, Tipografia Copuzeanu, Bucureşti, 1929, pp. 8-12.
4 Titus Carapancea, Tratat de educaţie militară, Tipografia Cavaleriei, Sibiu, 1934, pp. 7-8.
5 General R. Scărişoreanu, op.cit., pp. 54-55.
6 Constantin Atanasiu, Eseu despre educaţia ostăşească, Editura militară, Bucureşti, 1979, p. 45, 185.
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Inteligenţa sau cunoaşterea se bazează pe trei factori importanţi: căpătarea cunoş-
tinţelor, memoria şi atenţia. Căpătarea cunoştinţelor se face prin excitarea nervilor de 
simţire, astfel omul i-a contact cu lumea de afară, dând naştere unor noi senzaţii: vizuale, 
auditive, tactile, calorice, gustative, olfactive. Prin aceste excitaţii i-a cunoştinţă cu orice 
vine din afară, iar prin puterea de percepţie recunoaşte un obiect. Memoria reprezintă 
acea funcţie a inteligenţei prin care sunt păstrate amintirile faptelor petrecute, prin care 
sunt reproduse şi recunoscute în timp şi spaţiu. Atenţia este însuşirea intelectuală prin 
care sunt fixate faptele dorite şi de interes, în armată instructorul se bazează foarte mult 
pe elementul atenţie atunci când face educaţie.7

Sensibilitatea sau simţirea se caracterizează prin sentimente, care la rândul lor se 
clasifică după durată şi intensitate în dispoziţii, afecte, pasiuni, dar mai pot fi şi egoiste, 
altruiste sau superioare. Printr-un joc de cuvinte putem spune că cele mai remarcabile 
sentimente egoiste sunt: lenea, lăudăroşenia, orgoliul, frica, lăcomia, furtul, minciuna, 
invidia, cruzimea, sentimente egoiste întâlnite cele mai multe pe frontul de luptă. 
Sentimentele de egoism sunt combătute prin sentimente altruiste şi superioare precum: 
iubirea, simpatia, solidaritatea, duioşia, mila, camaraderia, morale, religioase, estetice, 
patriotice sau ale adevărului.8

Voinţa sau activarea este finalul unui proces mai mic sau mai mare, iar actele de voinţă 
se împart în acte spontane şi reflexe. În cadrul educaţiei militare voinţa trebuie să existe 
atât în rândurile celui educat, cât şi în rândurile educatorului. Dacă primul trebuie să 
fie receptiv la ceea ce învaţă în cadrul instrucţiei şi educaţiei militare şi să dea dovadă 
de o voinţă extraordinară pe front, cel de-al doilea trebuie să se adapteze la cerinţele 
sufletului celui pe care îl educă, prin cunoaşterea cât mai aprofundată a acestuia.9

Viaţa militară are două aspecte psihologice: aparent (din afara) şi real (din interior). 
Psihologia aparentă se formează prin teama celor care vin la armată fiind obişnuiţi doar 
cu legendele despre aceasta, multe nefiind fondate. Psihologia militară adevărată este 
caracterizată prin caracterul militar şi are la bază camaraderia sau convieţuirea laolaltă, 
iar calităţile acestui caracter militar sunt: curajul activ, devotamentul, hotărârea, 
supunerea, ascultarea, iubirea de patrie, dorinţa de a învinge.10bPsihologia aparentă 
se simte în special în cazul recruţilor, deoarece în formarea caracterului mediul are 
un mare rol, mulţi venind la încorporare cu un sentiment de teamă din pricina celor 
care vorbeau de rău armata, căpătând astfel o mentalitate greşită cu privire la oştire 
şi conducătorii ei. Această mentalitate s-a manifestat adeseori prin timiditate şi frică, 
recruţii în special, trebuie încurajaţi şi nu bruscaţi sau loviţi atunci când îmbracă 
haina militară la începuturile sale. Frica îl face pe om să îşi piardă judecata, să se 
îngrozească, să exagereze, să fugă din faţa pericolului, să dezerteze, să se predea şi 
să-şi vândă neamul.

7 Titus Carapancea, op.cit., pp. 10-15.
8 Ibidem, pp. 17-20.
9 Ibidem, p. 23.
10 Cocoş I. Valeriu, op.cit., pp. 13-14.
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La fel cum sufletul se bazează pe cele trei calităţi enumerate mai sus, la fel şi educaţia 
militară putem spune că este formată din trei părţi: morală, intelectuală şi fizică11. Toate 
acestea formează obiectul unor preocupări zilnice, urmărite de instructorii de diferite 
grade, după anumite programe metodice, extrase din directivele date de autoritatea de 
drept. Unitatea de bază unde se formează educaţia militară este compania, escadronul, 
bateria. Formarea educaţiei militare impune ca ostaşul, de la începutul şi până la sfârşitul 
serviciului militar să se găsească sub deznodământul dispoziţiilor legale, atât în ceea ce 
priveşte întrebuinţarea ce i se dă, cât şi drepturile ce i se acordă, sub supravegherea şi 
îngrĳirea superiorilor săi, în care văd un sprĳin, un sfătuitor şi un îndrumător înţelept.

Moralitatea constă în practica de a spune adevărul, de a face bine, de a face ceea ce 
este drept, dedus din puterea de judecată a omului de a deosebi binele de rău, adevărul 
de fals sau minciună. Această putere de judecată este în legătură cu inteligenţa omului şi 
cu cultura acestei inteligenţe. Educaţia militară are la bază educaţia morală pe ale cărei 
principii se sprĳină, în scopul de a da ţării şi armatei buni ostaşi, ostaşi supuşi, ascultători, 
disciplinaţi şi curajoşi până la sacrificiu. Educaţia morală dă nobleţe caracterului, este un 
duşman al minciunii şi al scuzelor nesincere şi demonstrează de fiecare dată atitudinea 
bărbătească a ostaşului.12 

Prin educaţia morală se dezvoltă în indivizi: calităţile morale, calităţile educaţiei 
profesionale, bunele deprinderi, virtuţile moral-teologice, înfrânarea viciilor şi a ispitelor. 
Din punct de vedere ostăşesc educaţia morală trebuie să formeze voinţa pentru a împlini 
fără şovăire ceea ce se ordonă şi a îndura o clipă mai mult greutăţile de orice natură. 
Educaţia morală se realizează cu ajutorul îndrumărilor morale: exemple de muncă şi de 
cinste, respectul programului, respectul orarului, cultul eroilor, curajul răspunderii la 
şefi, camaraderia, sfaturi de igienă, citirea pedepselor şi sentinţelor date contra celor care 
au săvârşit greşeli, povestiri morale, supraveghere şi control, recompense şi pedepse. 
Se vor face şedinţe speciale pentru: darea recompenselor, scoaterea în faţă a celor buni 
şi a celor răi, cu ocazia schimbării în comandă a unui şef, la inspecţiile şefilor. Educaţia 
morală poate fi predată prin intermediul următoarelor metode: convorbiri şi sfaturi, 
exemplificări cotidiene, exerciţii practice pentru formarea caracterului (însărcinări 
individuale, însărcinări în serviciul zilnic al unităţilor, exerciţii în educaţia câmpului 
de luptă, jocuri ostăşeşti sau sportive, însărcinări colective.

Educaţia morală se sprĳină pe disciplina morală care formează sentimentul şi voinţa. 
Astfel aceasta se bazează pe convingerea afectivă, cei buni îi sfătuiesc pe cei răi, cei 
puternici îi ajută pe cei slabi, convingerea prin exemplu, care este una dintre cele mai 
bune metode, deoarece puterea exemplului este de netăgăduit şi convingerea prin 
autocritică. Tot în cadrul educaţiei morale se vor face şedinţe speciale despre: spiritul 
de corp – expunându-se dragostea ce trebuie să existe între cei care dorm sub acelaşi 
acoperiş sau au acelaşi număr pe epolet, istoricul corpului – intrând aici viaţa trăită de 
unitate de la înfiinţarea ei, prin şedinţe în care se arată faptele unităţii, dar şi faptele 

11 General R. Scărişoreanu, op.cit., p. 64.
12 Ibidem, pp. 63-64.
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membrilor acesteia, cultul eroilor – prin slujbe religioase de ziua eroilor, practicarea 
acestuia la diferite ocazii ostăşeşti sau la raportul educativ şi dragostea de comandanţi 
– prin prezentarea ofiţerilor la începutul anului de instrucţie cu recruţii sau cu ocazia 
plecării unui ofiţer dintr-o unitate.13 Tot ca o formă de educaţie morală este şi educaţia 
moral estetică, care urmăreşte dezvoltarea simţului esteticii şi al ordinii, iar pentru 
predarea acesteia, ofiţerul instructor se poate folosi de: ordinea şi curăţenia în cazarmă, 
a hainelor, a trupului, cultivarea frumosului din patrimoniul folcloristic al neamului, 
jocul naţional, umorul.

Educaţia morală a câmpului de luptă are drept scop desăvârşirea caracterului ostăşesc, 
lucrând pentru formarea omului hotărât să înfrunte cu orice preţ pericolul şi greutăţile 
războiului, precum şi situaţiile de inferioritate în care este pus de duşman în timpul 
luptei, situaţii cu care ostaşul trebuie să fie familiarizat şi să le socotească vremelnice. 
Omul capătă astfel încredere în armele şi uneltele date pentru luptă, în puterea lui fizică, 
în puterea intelectuală, pentru a-şi atinge cel mai important scop – victoria. Astfel va 
găsi un sprĳin important în armele sale pentru a se apropia cât mai mult de duşman, 
va căpăta încredere în grenadă ca mĳloc singur de apărare şi distrugerea duşmanului 
de aproape, va învăţa precis că o poziţie se apără sau se ocupă cu ajutorul focului, 
grenadei sau baionetei. Atunci când un camarad este observat, se va încredinţa că nu 
este un luptător izolat, că are mereu un ajutor în camarazii săi şi că trebuie să îi ajute 
la rându-i, iar în instructor şi ofiţer va vedea un camarad mai mare şi mai priceput. 
Educaţia morală a câmpului de luptă formează sentimentul solidarităţii, îl măreşte pe 
cel al camaraderiei, desăvârşeşte disciplina morală, măreşte judecată, făcându-l pe soldat 
să întrebuinţeze armele şi focul după situaţia de moment, ajută la formarea hotărârii, 
formează şi desăvârşeşte îndrăzneala.14

În formarea caracterului moral ostăşesc, morala are ca principiu împlinirea din 
proprie iniţiativă a datoriei, a binelui, până la sacrificiul sângelui. Tot ce se învaţă o 
dată trebuie să fie reamintit în orice clipă, datoria soldatului fiind aceea de a învăţă, 
asculta, a respecta şi a iubi, a fi gata oricând pentru împlinirea datoriilor. La baza educării 
trebuie să existe principiul continuităţii absolute, dacă este posibil educaţia să fie făcută 
de acelaşi om, iar cel care înlocuieşte un educator trebuie să se pună la curent cu ce a 
fost până atunci, urmând pe cât posibil paşii predecesorului său.

Educaţia fizică reprezintă păstrarea neîntreruptă a igienei şi exerciţiilor corporale, 
pentru vigoare fizică şi sănătate. Pentru ca păstrarea sănătăţii şi a vigorii să fie atinse cu 
desăvârşire, se va insista şi stărui asupra curăţeniei corporale, a îmbrăcămintei, camerelor 
de locuit, părul scurt şi barba rasă. Întărirea trupului atrage şi întărirea voinţei, acea 
hotărâre neşovăitoare de a suporta fără murmur greutăţile impuse de evenimentele 
războiului ca: setea, foamea, frigul, căldura, nesomnul, oboseala, să reziste la patima 
beţiei, care este una degradantă.15

13 Cocoş I. Valeriu, op.cit., pp. 22-24.
14 Ibidem, pp. 51-53.
15 General R. Scărişoreanu, op.cit., pp. 85-87.
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Educaţia fizică are ca scop oţelirea trupului pentru a suporta lipsurile şi greutăţile 
vieţii de cazarmă sau campanie, a-l face agil în transportarea armamentului şi materialului 
de luptă peste toate obstacolele care i se pun în cale, terenul, vremea, duşmanul. Aceasta 
se poate face prin practicarea exerciţiilor de marş, alergare, sărituri, ridicare, apărare, 
aruncare, înot, prin aşa numitele jocuri ostăşeşti: curierii, ştafeta, labirintul, fortăreaţa, 
luptătorii în cerc, lupta prin tracţiune, lupta pentru piele, asaltul, călugărul, piatra. Jocul 
îi dă noţiunea clară de muncă în folosul colectivităţii, căci prin el se vede, că o însărcinare 
se dă unei grupări pentru a o duce la sfârşit, dar totodată se vede că eforturile individuale 
tind a completa misiunea grupării. Prin faptul că i se dă o însărcinare, soldatul observă că 
puterea lui nu este de dispreţuit, că ea valorează ceva pentru efortul comun, întărindu-i-
se voinţa şi puterea de a învinge. Totodată se obţine şi disciplina morală, se dezvoltă în 
el sentimentul împlinirii dispoziţiilor ordonate, căci fiecare joc cere reguli fixe de urmat, 
dă pedepse imediate pentru cel care greşeşte, iar în caz de nesupunere, colectivitatea 
aplică imediat măsura după cum dictează regulile jocului.16

Ora de educaţie fizică trebuie pusă dimineaţa pentru că atunci organismul are nevoie 
de mai multă înviorare. Trebuie să fie foarte multă seriozitate şi punctualitate din partea 
ofiţerului instructor, de a veni exact la ora fixată şi a nu socoti că poate veni oricând 
la program doar pentru că e oră de educaţie fizică. Ea nu poate fi făcută de reangajaţi 
şi gradele inferioare, ci numai de ofiţer şi va consta din jocuri sportive, mişcări de 
ansamblu pentru disciplină, antrenamente speciale, jocuri ostăşeşti, care dezvoltă spiritul 
de camaraderie, disciplinează şi întăresc instinctul de conservare al masei. 

La început se vor forma echipe după puterile fizice ale oamenilor însă numai pentru 
exerciţii grele, aceasta pentru a nu-i forţa pe toţi la acelaşi efort, însă la jocuri toţi vor 
fi amestecaţi. La prima repartizare se va face o clasare nouă şi din punct de vedere al 
educaţiei fizice pentru a se stabili progresul realizat în masă, tendinţa fiind de a se forma 
o situaţie de mĳloc a greutăţilor de înfrânt pe care să le execute toţi soldaţii. Educaţia 
fizică se va completa imediat după aplicaţii sau jocuri prin: măsuri de igienă – având 
drept scop întreţinerea sănătăţii, pentru a fi feriţi de diferite boli, măsuri de ordine 
disciplinară – în scopul de a pune în stare normală echipamentul şi îmbrăcămintea 
pentru continuarea programului şi măsuri de ordin educativ – făcute de către instructor, 
imediat după isprăvirea jocului, critica, arătând cum şi-a făcut datoria fiecare partidă 
pentru atingerea scopului ordonat prin jocuri.17

Educaţia fizică poate fi generală sau specială, prima conform ordinelor şi 
programelor generale, a doua prin exerciţii de antrenament. Între cele din urmă ar 
fi: şedinţe de portul măştii de gaze în marş, atac, apărare, lucrări de sapă, şedinţe de 
rezistenţă la marş, de transportul şi portul armelor, al uneltelor de luptă peste orice 
fel de obstacole şi pe orice vreme, şedinţe pentru antrenament în atac, combinând 
mişcarea, tragerile, lucrările de sapă, lupta cu grenada şi baioneta, curse de viteză, 
sărituri, de fond, aruncări de greutăţi.

16 Cocoş I. Valeriu, op.cit., pp. 65-67.
17 Ibidem, p. 68.
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Omul, în timpul războiului, trupă şi ofiţer, pe lângă grĳile şi greutăţile intelectuale are 
de suportat şi foarte multe greutăţi fizice, astfel fortificarea organismului cu dezvoltarea 
vigorii şi agilităţii sale corporale sunt condiţii care nu trebuie şi nu pot fi neglĳate. 
Astfel exerciţiile de educaţie fizică formează o parte importantă a educaţiei, de care pe 
lângă instructori se vor ocupa şi medicii, atribuind fiecărui individ exerciţiile pe care 
organismul său le va putea suporta şi nicidecum aceleaşi exerciţii pentru toţi oamenii 
dintr-o unitate, deoarece în loc de dezvoltare fizică, pot provoca la acei ce nu le-ar putea 
suporta, oboseli şi alte urmări dăunătoare sănătăţii.

Educaţia intelectuală cere a fi la înălţimea situaţiei, urmărind prin mĳloace şi 
cunoştinţe progresive dezvoltarea inteligenţei şi a puterii de judecată, din care să rezulte 
măsuri, interpretări, hotărâri judicioase. În sensul acesta au fost întâmpinate dificultăţi 
din cauza celor care nu ştiau carte şi a minorităţilor naţionale care nu ştiu carte, dar 
vorbesc româneşte. Toţi trebuiau învăţaţi să scrie şi să citească în română, în timpul 
pregătirii militare, acest lucru făcând parte din educaţia militară. Au fost realizate chiar 
câteva îndrumări pentru predare, mai ales prin bucăţi de povestiri din domeniile istoriei, 
geografiei, obiceiurilor şi caracterului poporului român, legile acestuia şi religia, mai 
ales sub formă populară pentru a fi pe înţelesul lor. Programele cu cei care nu ştiu 
carte se vor desfăşura pe durata întregului serviciu militar, în primul an învăţându-se 
alfabetul, scrisul, cititul, cele patru operaţii, urmând ca în al doilea an să se facă scrieri 
după diferite texte, dictare, mici operaţii de aritmetică.18 

Pe lângă cele trei tipuri de educaţie prezentate până acum, mai putem discuta şi 
despre educaţia naţional-cetăţenească şi educaţia naţional-patriotică. Aceasta are la bază 
disciplina morală şi îi cere omului să apere legile ţării, frontierele, educaţia având drept 
scop dezvoltarea cât mai mare a sentimentului de respect faţă de legile ţării, învăţarea 
drepturilor, dar şi recunoaşterea obligaţiilor cetăţeneşti. Considerând că unii recruţi 
vin cu cunoştinţe de pe băncile şcolii, se va începe prin a li se arăta care sunt legile 
ţării, cum se aplică legislaţia, ce se cere de la cetăţeni prin ele, cum trebuie respectate 
de fiecare dintre aceştia. Se dezvoltă astfel, solidaritatea recrutului, ordinea, altruismul, 
să înveţe să se conducă singuri şi să înveţe care le sunt drepturile şi îndatoririle lor. Se 
va insista asupra dreptului de proprietate, noţiuni istorice şi geografice, folosindu-se 
metoda paralelismului noţiunile căpătate ca ostaş şi cele care îl formează ca cetăţean. Se 
vor dezvolta şedinţe teoretice intervenindu-se prin exemple excelente din viaţa oamenilor 
de seamă ai neamului din diferite cărţi de istorie, geografie, sociologie, morală, religie.19

Educaţia naţional-patriotică trebuie predată atât pentru formarea spiritului patriotic, 
cât şi a celui cultural. Prin cel patriotic se doreşte cunoaşterea faptelor mai mari de arme 
din trecutul poporului românesc şi a cultului eroilor, iar prin cel cultural se doreşte a fi 
dezvoltate cunoştinţele necesare neştiutorilor de carte şi analfabeţilor. Până la războiul 
pentru întregirea naţională, accentul patriotic era pus pe pregătirea ostaşului pentru 
cel mai important deziderat naţional, unirea tuturor românilor, iar apoi pe menţinerea 

18 Cocoş I. Valeriu, op.cit., pp. 33-35.
19 Constantin Atanasiu, op.cit., pp. 166-168.
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realizărilor, pe trecutul istoric al neamului românesc, virtuţile ostăşeşti, despre cum au 
luptat ostaşii români şi evidenţiate şi exemplificate păcatele celor care au trădat ţara şi 
neamul. Trebuiau convinşi şi cei de altă etnie că merită să lupte pentru patria în care se 
află, pentru drepturile şi libertăţile pe care le au, pentru a-şi apăra ceea ce au construit 
deja, deoarece pot fi buni luptători. Naţionalismul naţional trebuie pus mai presus de 
orice, iar iubirea de neam şi patrie trebuie duse până la sacrificiul vieţii.20

Fără doar şi poate unul dintre cei mai importanţi factori în realizarea educaţiei 
militare este ofiţerul şi are ca înţeles omul care îşi face datoria sa. Ofiţerii au două 
mari îndatoriri: instruirea şi educarea, deci pot fi instructori şi educatori. Grĳa pentru 
formarea de ofiţeri apare încă de pe timpul regelui Carol I – el însuşii ofiţer în armata 
prusacă – când în anul 1889 a fost înfiinţată Şcoala Superioară de Război care avea rolul 
de a forma ofiţeri de stat major, iar mai târziu apar şcolile de ofiţeri de infanterie, şcolile 
de ofiţeri de cavalerie, ofiţeri de geniu, ofiţeri de marină, de administraţie, de aviaţie, 
ofiţeri de jandarmi, ofiţeri tehnici auto, ofiţeri de artilerie antiaeriană, ofiţeri mecanici, 
ofiţeri de transmisiuni. 

Numărul anilor de şcolarizare pentru ofiţeri a variat de la doi la trei ani, organizarea 
şcolilor de ofiţeri fiind asemănătoare în linii mari, cu unele mici diferenţieri impuse de 
specificul specialităţii pregătite în fiecare unitate şcolară. Organizarea şi organigrama 
unei astfel de şcoli de ofiţeri era asemănătoare în mare parte şi consta din: comandantul 
cu ajutoarele sale, direcţia de studii care cuprindea profesorii, inspectorii de studii şi 
personalul auxiliar, subunităţile de elevi cu comandanţii lor, serviciile şcolii încadrate 
cu personal militar şi civil. Direcţia de studii şi subunităţile de elevi alcătuiau organele 
a căror activitate se situa în centrul preocupărilor comandantului şi aparatului său de 
comandă. În direcţia de studii rolul principal revenea profesorilor şi inspectorilor de 
studii. Corpul profesoral cuprindea profesori civili şi militari. La disciplinele de cultură 
generală şi specialităţile tehnico-ştiinţifice, erau încadraţi de regulă profesori civili, iar 
la disciplinele militare ofiţeri. 

În privinţa pregătirii cadrelor ofiţereşti, colonelul Leon Cerchez spunea „ofiţerul 
trebuie să aibă profunde cunoştinţe profesionale şi de cunoaştere a oamenilor, iar 
ofiţerul de stat major, în afara culturii sale generale şi militare, va mai trebui să-şi 
dezvolte spiritul în ştiinţe sociale, economice, geografice, politice şi filosofice. Astfel 
prin cele două mari îndatoriri, ofiţerii au rolul de a face educaţie fizică unităţii sale, 
de a supraveghea şi desăvârşi instrucţia şi educaţia unităţilor ce-i revin în subordine 
imediată, să creadă în misiunea lor, să pună în joc voinţă fermă, să aibă caracter, să 
prevadă, să dea ordine şi să supravegheze executarea lor. Pe lângă faptul că este nevoie 
de o serie de calităţi personale (onoare, cinste, camaraderie) şi calităţi de educator, în 
special prin practicarea cât mai desăvârşită a propriului exemplu, patria, onoarea şi 
ştiinţa sunt lucruri de care trebuie să ţină cont un ofiţer, atunci când pregăteşte viitorii 
soldaţi. Ofiţerul trebuie să aibă cunoştinţe despre istorie, pedagogie, istoria neamului, 
sociologie, etică metodologie. El trebuie să fie un bun comandant, să-şi iubească patria, 

20 Ibidem, pp. 169-171.
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să servească cu cinste neamul şi tronul, să fie un bun observator psihic al oamenilor 
din subordine.21

Formarea educaţională este în strânsă legătură cu priceperea, capacitatea şi tragerea 
de inimă a educatorului, el însuţi trebuind să fie conştient de misiunea sa, cu o pregătire 
intelectuală suficientă, din corpul ofiţeresc, cu o capacitate de a vorbi clară, de a cunoaşte 
oamenii pe care îi are sub comandă, de a cunoaşte sufletul omului, de a-şi iubi trupa 
şi a se face iubit de ea. Educatorii nu trebuie să abuzeze de puterea lor, folosindu-se în 
acest fel de superioritatea ierarhică în faţa gradelor inferioare, dându-le sarcini care să-i 
transforme în salahori personali, să nu ia măsuri pornite din resentimente, să-i trimită 
întotdeauna la judecată pe cei vinovaţi şi să nu aibă slăbiciunea viciilor.22

Unui ofiţer i se cere să se impună şi să capete încrederea subalternilor printr-o 
înfăţişare plăcută, să inspire încredere, să aibă un sentiment ridicat al demnităţii militare, 
nu trebuie să se sprĳine doar pe autoritatea care o are, ci trebuie să-şi facă datoria cu 
pricepere şi conştiinciozitate. Impunerea respectului derivă din forma exterioară de a se 
prezenta, atât în public, cât şi în faţa trupei, dintr-o eleganţă bărbătească prin curăţenie 
şi sobrietate, silueta să fie proporţională cu vârsta, cu o purtare faţă de inferior de la caz 
la caz.23 Nu trebuie să nesocotească un ordin venit de la un superior în faţa inferiorilor, 
fermitatea caracterului fiind esenţială, deoarece trebuie să atragă dragostea inferiorilor 
săi, va avea grĳă de viaţa materială a soldatului, plata drepturilor băneşti, urmărind ca 
alimentarea să fie corespunzătoare.24

Ofiţerul va interveni direct la: apelurile de dimineaţa şi seara, la raportul educativ al 
companiei şi indirect: prin inspecţia de dimineaţă asupra felului cum s-au îmbrăcat, cum 
s-au spălat, prin inspecţie în dormitoare şi localul unităţii. În timpul educării, în primul 
an de instrucţie activitatea ofiţerului se va îndrepta spre formarea judecăţii şi sufletului 
către idealul naţional şi moral, iar prin purtarea sa ofiţerul trebuie să prezinte un model 
în educarea şi instruirea oamenilor. Ofiţerul este un pedagog fie că se află în cazarmă, 
fie că se află în marş, în cantonament, pe câmpul de instrucţie sau la poligon şi poate 
face educaţie oricând, zi sau noapte, deoarece în orice clipă se găseşte ceva de învăţat.25

Instructorul profită de toate ocaziile pentru a dezvolta judecata şi iniţiativa soldatului, 
obişnuindu-l a alege mĳloacele care se potrivesc cel mai bine în luptă. Dacă pentru 
predare se va urmări un program de realizare a cărui directivă aparţine comandantului 
de regiment, în ceea ce priveşte metoda, ea aparţine ofiţerului educator: comandant de 
pluton,companie, escadron, baterie, batalion, divizie. Ofiţerul educator şi educator ştie 
că pregătirea soldatului începe cu sosirea acestuia la cazarmă şi continuă până la plecare.

Ofiţerul instructor are de instruit intelectul ostaşului şi de educat sentimentele şi 
voinţa acestuia, îl va învăţa instrucţia tehnică şi mecanica armelor, pregătindu-l de 

21 Cocoş I. Valeriu, op.cit., pp. 5-7.
22 General R. Scărişoreanu, op.cit., pp. 69-73.
23 Ibidem, pp. 77-81.
24 Vezi cazul soldatului Roşu Florea în D. Nicolescu, Icoane ostăşeşti. Pilde de educaţie morală şi 

naţională – în formă de poveşti, Tipografia şi Librăria Gh. N. Vlădescu, Câmpulung, 1920, pp. 41-50.
25 Cocoş I. Valeriu, op.cit., pp. 77-80.
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război. La instrucţie ofiţerul instructor trebuie să îndeplinească următoarele cerinţe: 
să fie stăpân pe materie, să cunoască perfect pe ostaşul instruit, să facă învăţământ 
progresiv, să facă şedinţe de instrucţie cât mai plăcute. Ca metode de lucru va folosi 
metoda inductivă, deductivă, se va folosi de dialoguri, nu va monopoliza procesul de 
predare, iar dialogurile vor fi examinatoare, conversative şi descoperitoare.26

Ofiţerul instructor trebuie să dispună la rându-i de calităţi intelectuale, morale şi 
fizice. Calităţile intelectuale îl ajută să fie identificat cu scopul armatei, să cunoască 
sufletul fiecărui ostaş, scopul general al instrucţiei, să fie o legătură între el şi ostaşi. 
Calităţile morale îl ajută să iubească armata, să aibă răbdare pedagogică, să fie pildă 
vie pentru cei pe care îi instruieşte: exact, moral, drept, riguros, respectuos, supus faţă 
de superiori, să aibă simţul răspunderii mĳloacelor pedagogice întrebuinţate. Calităţile 
fizice îl ajută să fie un perfect executant a ceea ce pretinde de la trupa sa, să se ocupe 
de hrana trupei, curăţenie, aerisire, îmbrăcăminte, să aibă tact pedagogic în instrucţie. 
Calităţile ofiţerului educator sunt aceleaşi ca pentru ofiţerul instructor, trebuind să aibă 
în plus: acurateţea unui bun vorbitor, să-l fascineze pe cel educat, să formeze partea de 
sensibilitate şi sentimentalism a ostaşului pentru educaţia morală, iar pentru educaţia 
voinţei să fie pildă de execuţie la tot ce arată, să nu fie niciodată obosit, să execute el mai 
întâi, va urmări să întărească corpul ostaşilor.27

Ofiţerul este cel care aplică sancţiunile pentru a-şi arăta nemulţumirea: mustrare între 
patru ochi, mustrare în faţa grupei, în faţa întregii unităţi, consemnarea în cazarmă a 
celui vinovat, oprirea de a ieşi la diferite distracţii, arest, închisoare, carceră, suspendare 
din funcţie sau grad, revocare, degradare, dar tot el este şi cel care recompensează prin: 
laudă verbală, emulaţie, mărirea eului personal şi încrederii în sine. Instructorul-educator 
trebuie să se ferească să fie: nervos, insultător, bătăuş, dezordonat în gesticulaţii, a avea 
o ţinută rea şi atitudine neadecvată carierei militare. Punctualitatea excesivă dă pildă 
ordinii şi regularităţii de urmat, dar o severitate excesivă strică legătura dintre ofiţerul-
instructor şi soldat, îl dezorientează pe acesta, iar în acest sens este nevoie de o seriozitate 
cumpănită. Instructorul educator trebuie să fie foarte atent cu cariera sa şi nu trebuie 
să cadă în patima viciilor precum jocul de cărţi, beţia, afemeismul, nopţile pierdute cu 
oboseala fizică, anturajul corupt, nelăsând acestea să pună stăpânire pe el.28

Ofiţerul instructor român a avut o treabă extrem de laborioasă de făcut datorită 
capitalului uman de care a avut parte, deoarece acest capital vine în marea lui majoritate 
din mediul rural, agricol. Din acest punct de vedere un rol important îl are premilităria, 
astfel tinerii care ajung în serviciul militar activ, vin aclimatizaţi cu disciplina militară şi 
iniţiaţi în tehnica ostăşească, astfel sarcina ofiţerului uşurându-se simţitor. Cei care vin 
de la oraş au probabil format un spirit colectiv muncitoresc, sunt mai înaintaţi cultural, 
dar mai slabi din punct de vedere fizic, vor fi mai greu de supus rigorilor disciplinei 
militare. Cei care provin din mediul rural au o supunere firească – însă există şi în acest 

26 Titus Carapancea, op.cit., pp. 27-28.
27 Ibidem, pp. 28-30.
28 Ibidem, pp. 31-33.
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mediu câte un paria care să infirme aceste regularităţi existente29, în faţa ordinelor, căliţi 
de munca pe care o duc, sunt mai rezistenţi la intemperii.30

Un bun educator trebuie să ţină seama de mai multe îndatoriri precum: întrebuinţarea 
oamenilor, instruirea lor, disciplinarea lor, observarea şi cunoaşterea lor. Această ultimă 
îndatorire este una extrem de importantă, deoarece trebuie să citească pe feţele oamenilor, 
să cerceteze şi să cunoască sufletele acestora, iar pentru acest lucru este nevoie de multe 
cunoştinţe de psihologie, dar şi de pedagogie, de aceea ofiţerului i se mai spune „un 
mânuitor de suflete”, suflete gata formate, care ajung la serviciul militar la o vârstă a 
maturităţii, la care cu greu se mai poate schimba ceva. Ofiţerul caută cele mai sigure 
temeiuri psihologice pentru metodele de educaţie şi instrucţie ostăşească, printre care un 
climat psihologic potrivit în care să se facă educaţia şi instrucţia, modul de prezentare 
a cunoştinţelor în instrucţie, limbajul adecvat educaţiei.31

Şi educaţia şi instrucţia ostăşească cer anumite adaptări şi transformări sufleteşti. 
Cu cât acestea sunt mai profunde, cu atât educaţia şi instrucţia devin mai temeinice, 
mai reale. Transformările sufleteşti nu pot fi însă determinate din afară, ele trebuie să 
pornească din lăuntrul fiecărui ostaş, din sufletul acestuia. Aceasta trebuie să fie o ştiinţă 
pentru cei care îl educă şi îl instruiesc, apropiindu-se cât mai mult de sufletul soldatului, 
deoarece educaţia înseamnă înainte de toate modelare sufletească, care numai prin iubire 
se poate face. Apropierea sufletească poate fi într-o tonalitate negativă sau pozitivă. Ne 
îndreptăm atenţia spre ordinea pozitivă, iar pentru acest lucru un rol hotărâtor joacă 
interesul pentru viaţa şi nevoile ostaşilor aflaţi în subordine, de situaţia care îi înconjura 
înainte să ajungă la cazarmă. Este de bun augur cunoaşterea gradaţilor a situaţiei sociale 
a fiecărui ostaş: de unde este? din ce neam? ce religie are? ce ocupaţie are? dacă este 
căsătorit? Dacă are copii? dacă are stare materială bună sau rea. Cunoscând bine viaţa 
ostaşilor pot să le prevadă nevoile şi să le întâmpine, crescând astfel simţitor prestigiul 
lor în faţa soldaţilor.32

Instrucţia urmăreşte să dea ostaşului cunoaşterea cât mai precisă despre anumite 
instrumente, maşini şi acţiuni, iar instrucţia se face prin întrebuinţarea unui limbaj cât 
mai adecvat spiritului militar, graiul fiind instrumentul care modelează sufletul omenesc 
mai mult decât orice altă forţă. În redactarea regulamentelor militare s-a arătat o grĳă 
sporită limbajului, termenii străini din regulamentele mai vechi au fost înlocuiţi cu alţii 
româneşti, pentru ostaş însemnând o posibilitate sporită de înţelegere în instrucţie.33

Pentru a nu monopoliza discuţia despre ofiţeri şi rolul lor ca instructori şi educatori 
în studiu de faţă, ne vom îndrepta atenţia spre cel asupra căruia se răsfrânge acţiunea 
educativă, cel care este parte integrantă a acesteia şi anume, soldatul sau ostaşul român. 
După cum am mai precizat acesta poate proveni din mediul urban sau rural, fiecare 

29 Vezi cazul soldatului Anghel în D. Nicolescu, op.cit., pp. 51-57.
30 Iosif Gabrea, „Temeiuri psihologice ale metodelor de educaţie şi instrucţie ostăşească”, în 

Spiritul Militar Modern, Imprimeriile Curentul S.A., Bucureşti, nr. 2-3, 1940, p. 3.
31 Ibidem, p. 4.
32 Ibidem, pp. 6-9.
33 Ibidem, pp. 11-12.
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având părţile sale bune sau mai puţin bune. Soldatul este cel care ia parte activ la 
educaţia militară şi care îşi însuşeşte rezultatele acesteia. Rolul educaţiei militare este 
de a-l pregăti pe acesta, de a-l transforma într-un om gata oricând să lupte, gata oricând 
pentru sacrificiul suprem pentru ţara sa. În principal, aceste elemente educaţionale 
le primeşte în toate palierele dezvoltării sale profesionale sau ca om, încă din şcoală, 
serviciul premilitar şi mai apoi serviciul militar activ sau războiul.

După cum am mai precizat educaţia soldatului începe o dată cu sosirea acestuia la 
cazarmă şi continuă până la plecarea acestuia la finalul stagiului militar. Aici ostaşul face 
cunoştinţă cu spiritul militar si spiritul de corp. Spiritul militar este sentimentul de ordine, 
supunere şi disciplină de care este pătruns o armată, o naţiune, înţelegătoare a rostului 
acestor cuvinte, sentimente, instituţiei militare. Spiritul războinic ar trebui să îl aibă toţi 
aceia care se regăsesc în serviciul activ al armatei, dar şi cei care au făcut parte din cadre, 
pe timpul cât au dobândit instrucţie militară. Ostaşul are datoria de a fi supus şi ascultător, 
calităţi care asigură ordinea şi buna execuţie a ordinelor, fără supunere nu se poate obţine 
victoria, iar supunerea trebuie să fie atât faţă de primul superior ierarhic, cât şi de un grad 
mai superior. Nu teama faţă de asprimea măsurilor de represiune trebuie să fie la baza 
împlinirii datoriei, ci să plece din propria convingere şi conştiinţă şi mulţumirea sufletească 
că s-a săvârşit o fapta bună. Împlinirea datoriei se face prin patriotism, sacrificiu de sânge, 
onestitate, francheţe, loialitate, conştiinţa nepermiţând ostaşului de a înlătura aceste virtuţi.34

Acţiunea educativă începe în prima zi în care omul a fost repartizat unităţii, de când 
primeşte primul grad al ierarhiei de soldat. Se începe cu o perioadă de aclimatizare, să 
deprindă regulile vieţii de cazarmă, a fi ordonat, noţiuni de igienă, serviciul zilnic de 
gospodărie în companie, instrucţie tehnică, practică şi teoretică, noţiuni despre gospodăria 
unităţii. Viaţa de cazarmă aduce încă din primele zile sentimentul de solidaritate între 
camarazi, devin prieteni, se leagă o apropiere a sufletelor, cel mai tare să ajute şi să apere 
pe cel mai slab, iar acela care-şi părăseşte camaradul atunci când este în pericol, este un 
laş care merită dispreţul tuturor. Actele de delaţiune vor combătute cu toată asprimea, 
cel care săvârşeşte fapte de delaţiune este capabil de trădare. Între camarazi trebuie să 
fie o intensă armonie, certurile, cuvintele grosolane sau injurioase, neavându-şi locul 
pot degenera în conflicte, violenţe, cu urmări regretabile.35

Într-o unitate militară trebuie să domnească ca literă de lege disciplina. Ea este 
considerată baza educaţiei morale ostăşeşti şi are menirea de a impune ostaşului, chiar 
de la început spiritul de ordine, de supunere, ascultare, camaraderie şi aptitudini militare. 
Pentru disciplinare se vor face şedinţe scurte la raportul educativ al companiei, una din 
şedinţele de raport săptămânal ca fi întrebuinţată de comandantul companiei pentru 
rezumarea întregii activităţi disciplinare a unităţii. În problemele disciplinare sunt cazuri 
când pedeapsa trebuie aplicată imediat, foarte riguros, pentru respectarea noţiunii de 
disciplină, deoarece aceasta se menţine prin subordonare şi sancţiuni. Sancţiunile sunt 
recompense şi pedepse văzute ca mĳloace cu ajutorul cărora şefii ierarhici menţin 

34 General R. Scărişoreanu, op.cit., pp. 89-95.
35 Ibidem, pp. 104-105.



238

disciplina şi completează educaţia militară. Acestea sunt mĳloace prin care superiorul 
ierarhic acţionează asupra subalternilor pentru formarea caracterului şi voinţei ostăşeşti, 
prin recompense să stimuleze, prin pedepse să constrângă pe acela care greşeşte, având 
ca scop comun de a fixa exemplul pentru masă, fiind mĳloc de educaţie colectivă.36

Făcând educaţie prin constrângere cei mai mulţi se supun, lăsându-şi masca de 
ocazie, supunându-se de teamă, dar cum vor scăpa din mâna şefului, vor cădea în 
vină, vor fugi înapoi, se vor preda, se vor ascunde. Cele mai răspândite cazuri sunt 
lipsa de apel şi dezertările repetate, fiind invocate problemele familiale. Disciplina nu 
trebuie să transforme pe om în maşină, trebuie să se facă apel la inteligenţa şi judecata 
lui, ţinându-se cont de personalitatea şi de posibilităţile de percepere şi de muncă. Fără 
disciplină, nu numai la oştire, în toate locurile unde se pune umărul de către mai mulţi 
inşi pentru a izbândi, nu se poate ajunge la un scop. Pentru un ostaş aflat la început de 
drum îi este greu să se acomodeze cu spiritul disciplinar, însă în scurt timp va căpăta 
uşurinţa şi deprinderea ei. Tăria oştirii se sprĳină numai pe disciplină, iar o disciplinare 
deosebită dă putere şi forţă armatei unei ţări.37

Mĳloacele de educare de care trebuie să beneficieze un ostaş se răsfrâng asupra 
intelectului său printr-o amplă pregătire pentru cunoaşterea mĳloacelor de luptă şi 
urmărirea aplicării lor, asupra fizicului prin exerciţii de antrenament special cazurilor pe 
orice fel de teren, prin jocuri de antrenament fizic pentru agerime, iuţeală şi rezistenţă, 
asupra moralului deoarece trebuie să fie deprins cu lipsurile cu ocazia concentrărilor 
şi manevrelor, lipsa de hrană şi muniţie, oboseala, datoria de veghe, nevoile, viaţa cu 
lipsuri. Mĳloacele de educare mai sunt direcţionate şi asupra caracterului, asupra voinţei 
– trebuind distrus sentimentul timidităţii şi al fricii, convins că e sigur de viaţa lui doar 
acela care foloseşte bine terenul, mânuieşte bine armele, trage bine şi luptă bine cu 
baioneta. Soldatul trebuie educat în cunoaşterea şi întrebuinţarea mĳloacelor de luptă, 
încât acest lucru să devină un reflex atunci când va fi nevoie.38

Rolul principal al soldatului este acela de a fi pregătit pentru război, pentru luptă, 
iar pentru acest lucru există mĳloacele tehnice şi tactice. Acestea pregătesc soldatul 
prin exerciţii diversificate pentru cunoaşterea terenului, aprecieri de distanţă, trageri la 
ţinte aflate la diferite distanţe sau poziţii, întrebuinţarea hărţilor, a busolei, binoclului, 
aparatelor de măsurare a distanţei, pregătire cu masca de gaze. Scopul acestui gen de 
educaţie este de a-l forma pe om să execute din convingere, ceea ce i se impune fie de 
către şefi, fie de către camarazi, în momentele de grea cumpănă.

Educaţia militară, mĳloacele de educare, pregătirea eficientă sunt lucruri care 
formează aptitudinile militare şi de război ale unui soldat. Caracterul, voinţa, răbdarea, 
iniţiativa, curajul, buna dispoziţie sunt aptitudini care de cele mai multe ori duc la 
izbândă, atât instructorul, cât şi omul pregătit fac apel la aceste aptitudini, prin instrucţie 

36 Cocoş I. Valeriu, op.cit., pp. 37-41.
37 Constantin Savopol, Paul Constantin, Ostăşeşti. Carte pentru îndrumarea şi pregătirea practică şi 

sufletească a tinerilor ostaşi, Tipografia Cavaleriei, Sibiu, 1934, pp. 19-21.
38 Cocoş I. Valeriu, op.cit., pp. 53-56.



239

individuală, dar şi prin cea colectivă în cadrul unităţii. Un frumos caracter începe să se 
formeze prin exemplul şefului celui mai de sus, nefiind perfid, nefiind slab, inferiorii 
vor primii caracterul acestuia. Formarea voinţei se face prin educaţie, de a nu ceda la 
presiuni trecătoare şi atrăgătoare, de a nu descuraja şi a nu se considera învins, cei care 
nu au voinţă fiind văzuţi ca nefolositori şi periculoşi. Iniţiativa în orice fel de operaţiuni, 
are loc numai după ce se cunoaşte misiunea şi preia rapid frâul lucrurilor.39

Pe lângă aptitudinile militare trebuie descoperite şi calităţile morale ale ostaşului. 
Rândurile care urmează sunt dedicate calităţilor pe care un soldat şi le descoperă sau 
redescoperă în timpul procesului educativ militar. Una dintre calităţile cele mai de seamă a 
unui ostaş este onoarea. Aceasta porneşte din sentimentul de demnitate şi mândrie personală, 
din conştiinţa în îndeplinirea datoriei, a corectitudinii morale şi din fermitatea caracterului. 
Demnitatea, este o altă calitate care se înţelege prin respectul pe care un ostaş îl acordă 
propriei persoane, se sprĳină pe tăria de caracter şi de voinţă, respectarea cuvântului şi a 
angajamentelor, respectarea regulilor de morală militară şi socială. Respectul este atenţia şi 
cinstea ce se acordă şi cu care se disting persoanele care prin ocupaţie, educaţie, moralitate, 
corectitudine, caracter, vârstă merită a fi trataţi cu atenţia cuvenită. În armată respectul 
trebuie să fie grĳa fiecărui inferior faţă de superior, dar şi invers, lucru care se produce prin 
obligaţia salutului, peste tot unde militarii de diferite grade se pot întâlni.40

Sinceritatea şi adevărul sunt două calităţi care pot fi considerate în acelaşi timp virtuţi, 
ele fac parte din datoriile şi frumoasele însuşiri ale unui soldat, de a fi deschis şi loial, 
curat la suflet, neavând nimic de a-şi imputa şi nici de a se feri de părerea altora. Modestia 
este o altă virtute militară care opreşte un om din a se lăuda, a avea slăbiciunea fastului, 
fiind o calitate cu care natura a fost destul de avară, deoarece majoritatea oamenilor sunt 
lipsiţi de modestie. Buna dispoziţie este calitatea care nu trebuie să lipsească în orice 
împrejurare, tuturor comandanţilor de toate treptele ierarhice, tuturor inferiorilor care 
fac parte din instituţia militară. Buna dispoziţie imprimă încredere, sârguinţă, asigură 
ordinea, măreşte forţele fizice şi intelectuale, însă trebuie proporţionată de cele mai 
multe ori cu realitatea de moment. Faptele de curaj sunt considerate hotărârea de a 
înfrunta osteneala şi pericolele, de a suporta fără murmur bolile şi mizeriile, căutarea 
adevărului şi susţinerea lui, a avea demnitate, obişnuinţa de a brava moartea, curajul 
pornind din entuziasm patriotic.41

O calitate deosebită, dar care poate fi considerată şi o aptitudine, dar şi o virtute este 
camaraderie sau spiritul existent între camarazi. Camaraderia este acea înfrăţire dintre 
ostaşi având la baza munca cinstită, dezinteresată şi altruismul cel mai de seamă pus în 
serviciul armatei, în scopul conlucrării armonice făcută din dragoste reciprocă şi numai 
pentru a servi în interesul armatei. Efectele camaraderiei se cunosc în război, atunci 
când nevoile, necazurile, şi ajutorările reciproce sunt evident necesare, sub ploaie de 

39 General R. Scărişoreanu, op.cit., pp. 152-175; Constantin Savopol, Paul Constantin, op.cit., pp. 
10-18.

40 Ibidem, pp. 117-123.
41 Ibidem, pp. 125-134.
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gloanţe, sub vĳelia proiectilelor, şi a norilor de gaze asfixiante se face proba adevăratei 
camaraderii. Exemplele de camaraderie sunt numeroase şi deosebite, rezultând din 
acestea eroisme extraordinare, legende populare sau militare, exagerate sau adevărate.

În încheiere aş dori să fac câteva precizări despre carnetul soldatului. Scopul acestuia 
este de a afla lucruri în timpul serviciului despre omul cercetat, ajută la trecerea lui în 
altă unitate, spre a fi cunoscut mai bine atunci când se schimbă comandantul, acesta 
va fi completat până în ultima zi de şedere a omului sub arme. Acesta este format din 
12 pagini, care fiind completate conform instrucţiunilor de la începutul lui, ne va da 
la sfârşitul serviciului întreaga activitate a omului sub arme şi locul lui în carnetul 
de mobilizare. În ziua încorporării se vor trece în el datele necesare pentru stabilirea 
antecedentelor personale, starea socială, cercetându-se mediul în care a vieţuit.42

Acest studiu este destinat educaţiei militare şi rolului pe care l-a avut aceasta la 
începuturile armatei româneşti moderne în formarea caracterelor ostăşeşti de orice 
natură. După cum s-a putut observa în rândurile de mai sus, educaţia militară se împarte 
în mai multe subcategorii, în funcţie de necesităţile celui care educă, dar mai ales a celui 
care urmează să fie educat. Algoritmul educaţional devine unul tot mai diversificat o 
dată cu trecerea anilor pentru tânăra armata românească. Necesitatea de a fi pregătit, 
experienţele frontului, miza serviciului activ, au declanşat mecanismul educaţional de 
care aveau nevoie atât cei care urmau să instruiască, cât şi cei care urmau a fi instruiţi. 
După prezentarea diferitelor tipuri educaţionale, a urmat o scurtă prezentare celor 
care se ocupă de procesul educativ – ei trebuind să fie modele demne de urmat în 
orice fel de situaţii – mĳloacele de care dispun şi pe care le întrebuinţează în procesul 
instructiv-educativ, iar apoi fiind vizaţi cei asupra cărora se răsfrânge actul educaţional, 
cu aptitudinile şi calităţile lor, necesare pentru a fi buni ostaşi.
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